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Sürgősségi kormányrendelettel 
lehetetlenítette el a román kor-

mány az orosz Lukoil vállalat sze-
repvállalását a fekete-tengeri gázki-
termelésben. A döntés értelmében a 
kabinet nemzetbiztonsági érdekekre 
hivatkozva visszautasíthatja az Eu-
rópai Unión kívüli energetikai cégek 
utólagos megjelenését egy romániai 
projektben. Az ügy előzménye, hogy 
egyes sajtóhírek szerint az Exxon-
Mobil a Lukoillal is tárgyal a feke-
te-tengeri Neptun Deep elnevezésű 
gázmezőben birtokolt ötven száza-
lékos részesedésének értékesítésé-
ről. Novemberben vált hivatalossá, 
hogy az amerikai vállalat értékesíti 
részesedését. A gázmező másik tu-
lajdonosa, az osztrák OMV–Petrom 
többször megerősítette: továbbra is 
érdekelt a mező kitermelésében.  

Virgil Popescu gazdasági minisz-
ter érdeklődésünkre elmondta, 
parlamenti konszenzust szeretne 
a gázkitermelési projekt ügyében. 

„Mielőbb tárgyalásokat kezdünk 
minden párttal a projektről, hiszen 
az a célunk, hogy a befektetés mi-
előbb megvalósuljon” – hangsú-
lyozta a tárcavezető. Az elfogadott 
kormányrendelettel kapcsolatban 
az ide vonatkozó uniós irányelvekre 
hivatkozott. Mint mondta, vélhető-
en minden más tagországban fi gye-
lembe vették ezt az irányelvet, a ko-
rábbi román szabályozásból viszont 
kimaradt. 

A Fekete-tenger Neptun konti-
nentális talapzatában 42–84 mil-
liárd köbméter közöttire becsült 
gázmennyiség rejlik, amelynek ki-
termelésében Magyarország is ér-
dekelt. A bukaresti parlament már 
2018 októberében elfogadta a kiter-
melést szabályozó törvényt, de az 
olyan feltételeket tartalmaz, ame-
lyeket a befektetők nem tartanak 
elég vonzónak. A Romgaz román 
állami vállalat is jelezte: beszállna a 
fekete-tengeri földgáz kitermelésé-
be, tizenöt–húsz százalékos része-
sedést vásárolna az Exxontól. Lu-

dovic Orban kijelölt miniszterelnök 
korábban azt ígérte, az általa veze-
tett kabinet prioritásnak tekinti a 
projektek, s általában az energiabe-
ruházások elmozdítását a holtpont-
ról. Virgil Popescu gazdasági mi-
niszter Facebook-oldalán arról írt, 
hogy a fekete-tengeri gázkitermelés 
mielőbbi megvalósulása prioritást 
élvez a tárcavezetői mandátuma 
alatt. Mint fogalmazott, a kitermelés 
nemcsak gazdasági fejlődést ered-
ményez, hanem a nemzetbizton-
ságot is erősíti. „Azt szeretném, ha 
a Romgaz román állami vállalat is 
részt vállalna a jovőbeni konzorci-
umban” – írta Popescu.

Az Exxon döntése nyomán kiala-
kult helyzet miatt elhúzódhat a feke-
te-tengeri projekt. Nem kizárt, hogy 
a gázkitermelés elkezdéséig még 
három évet kell várni. Közben épül 
a bolgár–román–magyar–osztrák 
(BRUA) gázfolyosó romániai szaka-
sza. Ezen keresztül juthat majd Ma-
gyarországra a fekete-tengeri lelőhe-
lyekről kitermelendő földgáz.

Fekete-tengeri kitermelés: nemkívánatos a Lukoil
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Valótlannak tartja a Romániába 
látogató külföldi turisták számá-
ról közzétett hivatalos adatokat 
a kis- és közepes vállalkozások 
országos szövetségének elnö-
ke. A lapunknak nyilatkozó 
szakértő megerősítette, hogy az 
adatok torzítanak, elsősorban az 
ágazatot sújtó fekete- és szürke-
gazdaság miatt. 

 » BÍRÓ BLANKA

„C sak akkor kaphatunk 
valós statisztikai ada-
tokat a romániai turiz-

musról, ha kifehérítik az ágazatot, 
ezt pedig »fájdalommentesen« nem 
lehet megtenni” – szögezte le la-
punk megkeresésére Horváth Alpár 
adjunktus, a Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem gyergyószentmiklósi 
kihelyezett tagozatának oktatója. 
A turizmusra vonatkozó, valótlan-
nak vélt adatokra a romániai kis- 
és közepes vállalkozások országos 
szövetségének (CNIPMMR) elnöke, 
Florin Jianu hívta fel a fi gyelmet a 
napokban. Jianu az Agerpres hír-
ügynökségnek nyilatkozva kifej-
tette, az Országos Statisztikai Inté-
zetnek (INS) változtatnia kellene 
a külföldi turistákat monitorozó 
rendszerén, szerinte ugyanis a való-
ságban sokkal nagyobb a vendégek 
száma az intézet jelentéseiben kö-
zölt adatokhoz képest. (Az INS múlt 
héten közölt adatai szerint a külföl-
di turisták száma 4,1 százalékkal, 
2,671 millióra csökkent tavaly a 
2018-ban jegyzett 2,785 millióról, a 
külföldi vendégek 0,7 százalékkal 
kevesebb, 5,26 millió vendégéjsza-
kát töltöttek a hazai kereskedelmi 
szálláshelyeken).

A vállalkozói szövetség elnöke 
szerint néhány, bárki számára el-

érhető adat összevetésével egyér-
telművé válik, hogy a statisztikai 
intézet által közölt adatok nem a 
valóságot tükrözik. Példaként em-
lítette, hogy évente több millió kül-
földi turista érkezik az országba az 
otopeni-i reptéren keresztül, ugyan-
akkor a törcsvári vagy a Peleș-kas-
télyt több mint egymillióan látogat-
ják évente, a vendégek 60 százaléka 
pedig külföldi. „Ha végzünk egy 
egyszerű matematikai számítást és 
ezeket az adatokat összeadjuk, sok-
kal több jön ki, mint amennyire az 
INS teszi a külföldi turisták számát” 
– magyarázta Florin Jianu. Szerinte 
az is elgondolkodtató, hogy a szom-
szédos országok sokkal nagyobb 
számú külföldi turistáról számol-
nak be jelentéseikben. „Az nem le-
het, hogy Bulgáriába több mint 10 
millió, Magyarországra 15–18 millió 

külföldi turista látogat el, hozzánk 
pedig ennél lényegesen kevesebb” 
– fogalmazott Jianu. Aki azt javasol-
ja az INS-nek, hogy az idegenforgal-
mi szaktárca képviselőivel közösen 
változtassanak a Romániába érkező 
külföldi turisták számát megállapí-
tó módszertanon.

Hiányos statisztikai nyomköve-
tés, nincs minden szálláshelynek 
adatszolgáltatási kötelezettsége, 
másrészt még mindig sok turisztikai 
egység működik feketén, tehát nem 
jelenti be valamennyi vendégét a 
hatóságoknak – sorolta lapunknak 
a jelenség okait Horváth Alpár. Az 
egyetemi oktató hangsúlyozta, ki 
kell fehéríteni az ágazatot, ezt azon-
ban nem lehet „fájdalommentesen” 
meglépni, viszont amíg ez nem tör-
ténik meg, nem kapunk valós ada-
tokat. „Ami a statisztikákban meg-

CSAK AZ IDEGENFORGALOM KIFEHÉRÍTÉSÉVEL KAPHATUNK VALÓS ADATOKAT AZ ORSZÁGBA LÁTOGATÓK PONTOS SZÁMÁRÓL

„Elszámolt” külföldi turisták Romániában

Nagyszebeni kilátás. Számos szállásadónak nincs engedélye, illetve nem jelenti be minden vendégét
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jelenik, az a jéghegy csúcsa. Azt 
látjuk, hogy a hivatalos turisztikai 
forgalom évről évre 4-5, de eseten-
ként 10 százalékkal is növekszik, 
ami optimizmusra ad okot, azon-
ban lehetetlen eldönteni, hogy ez 
tényleges növekedés, vagy csak 
az ágazat kifehéredésének a kö-
vetkezménye” – részletezte a tu-
risztikai szakértő. Rámutatott, sok 
panziót kiadószobás egységekké 
minősítettek át, ezeknek már nincs 
adatszolgáltatási kötelezettségük, 
a sok kis egység pedig például a 
magyarországi beutazó forgalom 
esetében csökkenti a hivatalos sta-
tisztikát. Ezek az egységek ugyan-
akkor hivatalosan működnek, de 
sok szállásadónak engedélye sincs.

A Google-térképen navigálva 
számos olyan szállásadót be le-
het azonosítani, akik nem szere-
pelnek a turisztikai minisztérium 
adatbázisában, az engedélyezett 
egységek listáján. A jelentések 
sem mindig fedik a valóságot, 
előfordul, hogy két turista helyett 
csak egyet jelentenek, három 
vendégéjszakából is csak az elsőt. 
Az egyetemi oktató a statisztikai 
adatokat torzító tényezők kap-
csán arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy az online szállásközvetítők, 
valamint a szürkén és feketén 
működő egységek között egyfajta 
cinkosság érhető tetten, hiszen 
hiába vetették fel ezt a problé-
mát az államigazgatás csúcsán 
az egymást sűrűn váltó turisztikai 
elöljárók, nem változott semmi, 
továbbra is hirdetik az engedély 
nélkül működő szálláshelyeket. 
Horváth Alpár leszögezte, ez nem 
csak azért jelent gondot, mert 
nem valósak a statisztikai adatok, 
hanem azért is, mert a hivatalo-
san működő vállalkozásoknak 
meg kell küzdeniük a tisztesség-
telen versennyel.
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Enyítés adócsalásügyben
Alkotmánybírósági döntés nyomán 
újratárgyalta a bukaresti szenátus 
az adócsalás megelőzését és vissza-
szorítását célzó törvény módosított 
változatát. Ennek értelmében 
bírsággal is büntethető a 100 ezer 
eurónál kisebb összegű adócsalás, 
ha a teljes kár megtérült. Feltétel, 
hogy az okozott kárt még az eljárás 
vagy a bírósági per során, az első 
tárgyalásig meg kell téríteni. Ha a 
keletkezett kár nem haladja meg 
az 50 ezer eurónak megfelelő lejt, 
közigazgatási eljárást folytatnak le. 
Az ügyben a képviselőház a döntés-
hozó kamara.

Enyhén csökkenhet az infl áció
A korábban becsült 3,1 százalék-
ról 3 százalékra módosította az 
idei évre vonatkozó infl ációs elő-
rejelzését a Román Nemzeti Bank 
(BNR). Mugur Isărescu jegybanki 
kormányzó tegnapi bejelentése 
értelmében 2021 végére 3,2 száza-
lékos pénzhígulást valószínűsí-
tenek.




